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  :باب األول
 المقدمة

 التمهيد للمشكلة . أ

عاب اللغة. يلو أنو ديلك مهارة است, ر  لتعليم اللغة  إىل آخ   ضمن ليس للمرء
ك ثالثة ادلهارات دلدرس اللغة أن ديل  و  ادلهارة اللغوية ومهارة تعليم اللغة شيئان سلتلفان.

تعليم اللغة )فؤاد، ( مهارة 3( مهارة الكالم )2اللغة ) ( معرفة1) يلي: كمااللغوية،  
2003) 

ج وطرق التعليم ىاادلن عنيف تعليم اللغة ال ختلو واجلدير بالذكر أن مهارة ادلدرس 
ُت. كمضخلنذكرمها  ج والطرق السابقة ىالك ادلنتقاء ادلواد التعليمية. ادلستخدمة ىف إل

لعربية. وفقا كما حدث ىف الواقع، أن ادلدرس يستخدم أسلوبا تقليديا يف تعليم اللغة ا
كل   على بداعي. يُعرف أن ادلدرس يهيمنالتالميذ ىف دراستهم بالنشاط واإلويتعوق 

حىت يعتمد التعليم على  وموقع التالميذ كفاعلُت. أنشطة عملية التعليم والتعلم والتدريج.
 (2013مبادرات ادلدرس كمنبع دراسة التالميذ. )ربواتى وأصحاهبا، 

 لخأو مدا ستة أساليبذلا ليم اللغة العربية منهجية تعإن ( 2003ذكر فؤاد )
( وطريقة القراءة 3( والطريقة ادلباشرة )2( قواعد الًترتة )1يستخدمها ادلدرس وىي )

 ( وادلدخل االنتقائي.6) االتصايل( وادلدخل 5( وأسلوب السمعية الشفوية )4)
إىل وىو مدخل يركز  االتصايلُيسمى األسلوب أو ادلدخل ادلستخدم بادلدخل 

بالنشطة و ادلمارسة. بناء على استخدام ىذا ادلدخل، جيد الرأي اجلديد  االتصايلمهارة 
النافع اإلسًتاتيجي ىف تعليم اللغة الثانية أي األجنبية. وُيذكر ىذا ادلدخل مدخال تكامال 

أحد على  ىو رلموعات ادلناىج تًتكز االتصايلولو عالمات معينة. وألن ادلدخل 
 (.2000نة وىي تدريب استخدام اللغة بالعفوي و اإلبداعي )كارتيٍت، األىداف ادلعي
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 أوال مبصطلح أسلوب التواصل االتصايلُيذكر مصطلح ادلدخل 
(Communicative Approach ) كالتفاعل إىل نقصان جوانب ىيكل   1660حوايل سنة

وأىداف  (.200001اللغة و تعويد اللغة باألسلوب القدمي أي السمعية اللغوية )جُت، 
ىي )أ( إدراك الكفاءة كهدف تعليم اللغة )ب( تطوير إجراء ادلهارة  االتصايلادلدخل 

(. وقال لتلوود )يف 1666065اللغوية أي االستماع والكالم والقراءة والكتابة )طّل، 
ىي إعطاء  االتصايل( إحدى العالمات اخلاصة ىف تعليم اللغة 166604عزيز، 

 وانب الوييفية  وىيكل اللغة.االىتمام االنتظام إىل اجل
ىو تعليم اللغة  االتصايلبناء على البيان السابق، يبدو لنا بوضوح أن ادلدخل 

. وُيطلب من التالميذ أن ادلواصلةباعتبار أىداف التعليم تًتكز إىل ويائف اللغة كآلة 
كفاءة يستخدموا اللغة. أن ال يعرفوا عن أحوال اللغة وال هتدف معرفتهم إىل إدراك ال

ذلذا ادلدخل بعض ( 2014قل مرادي )ية باستخدام كل وسيلة تعليمية. االتصال
ادلكونات وىي: )أ( نظرية عن اللغة )ب( ونظرية عن الدراسة )ج( وأىداف )د( وسلطط 
منهج دراسي )ه( وأنواع األنشطة )و( ودورة ادلدرس )ز( ودورة التالميذ )ح( ودورة 

 التعليمكونة ىف ىذا ادلدخل بعضها بعضا يف إدراك عملية ادلواد التعليمية. يتكامل كل م
 النشطة واإلبداعية.
منهج دراسي مهمًة ىف استخدام ادلكونة. من  كانت دورة،  االتصايليف ادلذخل 

يعٌت األسلوب أو ادلدخل يف تصميم ادلخطط  االتصايلاحملقق طبعا أن ىذا ادلدخل 
، ُتصنف ادلواد باىتمام ويائف اللغة أو وليس يف طريقة تعليم اللغة. ىف ذلك ادلدخل

استخدامها. تًتكز ادلواد اجليدة إىل ادلدخل ىف الدراسة باعتبار حوائج اتصال ادلتعلم و 
 (.2000ليس يف ىيكال بنود اللغة )كارتيٍت، 

ادلنهاج الدراسي  عن تعليم اللغة ال خيلو استخدام الطريقة أو ادلدخل يف
وللمنهاج الدراسي ستسة مكونات، وىي أىداف وزلتوى أو  ادلستخدم ىف أثناء التعليم.

(. 2003ادلواد ووسائل وطرق أو ادلنهاج وعملية التعليم والتعلم )سوباندياه ىف فؤاد، 
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 االتصايلبالًتكيز إىل بعض ادلكونات من ذلك ادلنهاج الدراسي، يتكامل ادلرء ادلدخل 
 بذلك ادلنهاج.

دلنهاج ادلستخدم ويناسب حبالة التعليم ىف با االتصايلمل ادلدخل عايتولذلك، 
الفصل. ويرجى من استخدام ىذا ادلدخل أن يُلقي ادلدرس تعليم اللغة سهال باعتبار 

ىف الفصل. ويرجى أيضا  التعليمحوائج التعليم ادلرجوة وينشط التالميذ يف استكشاف 
عالية و ادلمتعة النشطة واالبداعية والف التعليممن استخدام ىذا ادلدخل أن جيعل جو 

 لكل تلميذ.
إدراك التعليم النشط. تسبب  هامنوشلا جيدر ذكره أن ذلذا ادلدخل تفوق كثَت. 

تدفع التالميذ  إىل النشط ىف كل  االتصايلتلك احلالة بأحد طبيعات التعليم بادلدخل 
 دراسة وقدرة استكشافها.

يدرك التعليم النشط  تعلقا بإدراك التعليم النشاط ىف الفصل، ال يريد الباحث أن
. وىو يعٌت PAKEM التعليموتُقال تلك  السروري اإلبداعي والفعايل و  التعليمفقط، بل 

ىف  نشيطاعملية تعليم ادلدرس وال بد لو أن يدرك اجلو اجليد حىت يكون كل تلميذ 
(. ويرجى من رلموعة مدخلُت أي ادلدخل 2004التساؤل وتعبَت أرآئهم )سللص، 

أن يكون التعليم شلتعا ىف الفصل وبدون السليب. حىت يتجتهد  PAKEMسة ودرا االتصايل
 التالميذ ىف دراسة اللغة العربية.

قبل إقامة البحث، يقوم الباحث بادلالحظة القبلية ألخذ ادلعلومات األولية. 
الرزتة  ادلتواسطةادلقابلة مبدرس اللغة العربية ىف ادلدرسة  عنأقيمت ىذه ادلالحظة 

باندونج. وجيد الباحث بعض ادلشكالت ادلتعلقة بتعليم اللغة العربية ىف  سوكاجادي
ىف  التعليمالفصل الثامن هبذه ادلدرسة. ادلشكلة األوىل ىي نقصان التالميذ الستكشاف 

الفصل حىت تكون كل أنشطة دراسة التالميذ زلدودة و اعتمادة على قول ادلدرس 
لتالميذ اجتاىا واحدا. سبب ذلك احلل ىو أكثر بُت ادلدرس و ا االتصايلوبيانو. وجيرى 

ادلدرسة االبتدائية العامة. ىم ال يتعلمون القرآن )فيو اللغة العربية(  من التالميذ متخرجوا
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. وىذه واستكشافها ىف الفصل التعليموقراءتو وكتابتو كثَتا. حىت يصعب عليهم اتباع 
أي نقصان استجابتهم إىل بيان  ادلشكلة ىي عاقبة من نقصان نشط التالميذ ىف الفصل

دت عشرة ىف ادلائة جفو ادلدرس عن الدرس. إذا بُت ادلدرس ادلادة ويفضلهم أن يسئلوا 
من التالميذ الذين يشجعون ىف إجابة األسئلة وتعبَت األرآء وبعضهم كانوا ىف يف الشك 

 واحلياء.
واعلم، إذا حُبث ىذا البحث فأفاد فائدة كثَتة للمدارس وادلدرسُت والتالميذ. 
وفائدة ىذا البحث تناذلا ىيئة ادلدرسة وادلدرسون ىي مدخل آخر إىل تعليم اللغة العربية  
كبديل تعليم ىذه اللغة الشريفة. والفائدة األخرى يشعرىا التالميذ ىي نشط 

قدمة ىف الفصل. وال يعتمد التالميذ اعتمادا كثَتا على من ادلواد ادل التعليمالستكشاف 
 ادلدرس والكتاب الدراسي للغة العربية.

وما احتملت ىذه ادلشكلة إىل خَت جهاة، إذا ما حبث حلها. إذًا، ُيرجى من 
ىذا البحث أن يكون حال دلشكلة تعليم اللغة العربية ادلوجودة ىف ادلدارس. على األقل، 

ستخدام ىذا ادلدخل و احلواصل عندما يطبقو ادلدرس ىف أثناء نعرف كيف فعالية ا
التعليم. ويرغب الباحث ىف كتابة ىذا البحث ادلتعلق بادلشكلة السابقة. حىت يُعرف  

ادلشـــكلة . عالوة على ذلك، يبدو أن االتصايلكيف تعليم اللغة العربية باعتبار ادلدخل 
ــــاحث أشد تعلقا مبجال  ـــاحث بقسم تعليم اللغة  التعليماليت يبحثها البـ اليت يدرسها البــ

 العربية.
ُيرجى من ىذا البحث أن يكون نافعا وحال دالليا دلشـــكلة تعليم اللغة العربية 

عموما ىف ادلدارس وادلعاىد الًتبوية الىت فيهما تعليم  ادلدرسة ادلتواسطة الرزتةخاصة ىف 
 اللغة العــربية.

 ةلتعريف و صياغة المشك. ب

 تعريف المشكلة (أ 
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، تُعرف مشكلة ىذا البحث وىي كما ةإضافًة إىل بيان دتهيد ادلشكلة السابق
 يلي:

حىت يكون التعيم التدريس  عنداخلطابة طريقة  ةسر ادلد تاستخدام .1
 . نقصان ادلواصلة بُت التالميذ

ة الىت قد علمها ادلدرس إليهم ىف يذ على ادلواد التعليماعتماد التالمي .2
سبب عليهم تلك احلالة إىل قلة النشاط ىف استكشاف الفصل حىت ت

 الدراسة بالفردي.

قلة استجابة التالميذ إىل ادلدرس بسبب وجود احلياء والريب ىف  .3
 االستفهام أو إلقاء أرآئهم.

 صياغة المشكلة(ب 

إضافًة إىل تعريف ادلشكلة السابق، يبدو أن صياغة ادلشكلة ادلقدمة ىف ىذا 
 البحث ىي كما يلي:

 ؟االتصايلادلدخل عملية تعليم اللغة العربية من خالل حال بكيف  .1

خدام ادلدخل تاللغة العربية عند التالميذ بعد اس التحصيل الدراسىكيف  .2
 ؟االتصايل

ترقية ىف  االتصايلاللغة العربية باستخدام ادلدخل  تعليمىل توجد فعالية  .3
 عند التالميذ؟تحصيل الدراسي ال

 ج.  أهداف البحث

امة ىذا البحث العام ىو معرفة فعالية دراسة اللغة العربية إن ىدف إق
التعليم النشيطي واالبداعي والفعايل  عن االتصايلباستخدام ادلدخل 



 

6 

Muhammad Reza, 2016 
EFEKTIVITAS PENDEKATAN KOMUNIKATIF DALAM MENINGKATAN HASIL BELAJAR BAHASA 
ARAB SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

دراسة اللغة العربية عند ترقية التحصيل ( 1. أما اذلدف اخلاص فهو ) السروري و 
 االتصايلدخل ( معرفة االرتباط بُت ادل2الرزتة و) ادلتواسطةالتالميذ ىف ادلدرسة 

دراسة اللغة ترقية التحصيل ىف   السروري التعليم النشيطي واالبداعي والفعايل و و 
( معرفة استجابة التالميذ إىل دراسة اللغة العربية 3العربية عند التالميذ و)

 . السروري التعليم النشيطي واالبداعي والفعايل و  عن االتصايلبادلدخل 

 د. فوائد البحث

صل ىذا البحث أن تفيد فائدة، إما نظرية كانت أم عملية. يرجى من حوا
 ىذا بيان عن الفائدة النظرية والفائدة العملية وىي كما يلي:

 الفائدة النظرية ( أ

واجلدير بالذكر أمنا الفائدة النظرية ىي تطوير العلوم وادلعارف. ويرجى من 
ًتبوية خاصة ىف حواصل ىذا البحث أن تكون إسهاما بديعا ذتينا لنهضة العلوم ال

 حتصيل عملية دراسة اللغة العربية. ترقيةتنمية ادلناىج وطرق تعليم ادلدرس و 

 الفائدة العملية ( ب

 للمدارس أو ادلعاىد .1

أن يكون ىذا البحث تعليقا للمدارس ىف إصالح طرق تعليم اللغة حىت 
ا عند وحتصيله التعليميدرس التالميذ ىذه اللغة الشريفة دراسة فعالية. وترفع جودة 

 التالميذ أرتعُت.

 للتالميذ .2



 

7 

Muhammad Reza, 2016 
EFEKTIVITAS PENDEKATAN KOMUNIKATIF DALAM MENINGKATAN HASIL BELAJAR BAHASA 
ARAB SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

وتضامن التالميذ ىف تنول حتصيل الدراسي يرجى من ىذا البحث أن يرتقي 
مهارهتم ىف حتليل مشكلة بوسيلة  ترقيةمعارفهم وتنمية بصَتهتم ورفع إبداعّيتهم و 

 .االتصايلحتت ادلدخل  التعليم

 للمدرس  .3

دراسة  عنطوير البحث أن يكون ىذا البحث منبع ادلعلومات وادلصادر ىف ت
وتنمية ثقافة إقامة البحث حىت يوجد االبتكار اجلديد  االتصايلاللغة العربية بادلدخل 

 ىف الدراسة.

 للباحث .4

أن يكون ىذا البحث الوسائل التعليمية ىف استكشاف ادلعارف وادلهارات. 
يعمل الباحث أنشطة البحث مباشرة من حيث ينظر ويشعر ويتفكر ىف عملية 

سة ىل كانت فعالية أم غَت فعالية. ويفهم الباحث أحول ميدان التعليم ادلتعلقة الدرا
 بالطريقة أو ادلدخل يستخدمها ادلدرس ىف ادلدرسة أي ىف أثناء التعليم.

 ه.  نظام البحث
 الباب األول مقدمة

يف الباب األول يشرح عن دتهيد دلشكلة  يف ىذا البحث، فيها حيتوي 
يد ادلشكلة و صياغتها، أىداف البحث، فوائد البحث، و التمهيد ادلشكلة، حتد

 نظام الرسالة. 
 طار النظريالباب الثاني اإل

يف الباب الثاين حيتوي النظاريات الىت تتعلق هبذا البحث. فهي تتعلق بالتأثَت 
  .العربية اللغة تعليم ىف االتصايل ادلدخل فعالية

 الباب الثالث منهجية البحث 
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بحث عن أحوال تتعلق مبنهجية البحث ادلستخدمة، و  يف ىذا الباب ست
تصميمو  و جبمع البيانات و حتليلها. فهي حتتوي مكان البحث و عيناتو و 

التعريف اإلجرائي و أدوات البحث و عملية التنمية األدوات،  ورتع و  منهجو و
 حتليل البيانات. 

 وتفسيرها البحث حواصل الباب الرابع
نتائج البحث اليت قد حاصلت إليها الباحثة ىف تنفذ  الباب الرابع يقدم  

. ويقدم ايضا حتليها وتفسَتىا حسب العربية اللغة تعليم ىف االتصايل ادلدخل فعالية
  صياغة ادلشكلة ىف الباب األول.

 واالقتراحات النتائج الباب الخامس
ا قد يف ىذا الباب يقدم النتائج واالقًتاحات. النتائج مقدمة اعتماد إىل م

 انتهى حتليلها و تفسَتىا ىف الباب الرابع. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


